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Puji dan syukur penulis ucapkan  kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat 

dan Karunia-Nya yang telah menganugerahkan kesehatan dan petunjuk kepada 

penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Penulisan ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai 

pihak baik moril maupun materil. Penulis banyak menerima masukan,bimbingan 

serta dorongan untuk menyelesaikan penulisan skripsi tersebut. Oleh sebab itu, 

penulis sampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga serta penuh keikhlasan 

kepada: 

1. Bapak Drs. Nasrun, MS., selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Medan. 

2. Ibu Dra. Rosdiana, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah 

Fakultas Ilmu Pendidikan, sebagai pembimbing skripsi saya yang telah 

banyak memberikan bimbingan, saran, dan koreksi, serta dorongan yang 

sangat berharga dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

3. Bapak Dr.Sudirman, M.Pd., selaku sekretaris Jurusan Pendidikan Luar 

Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan sekaligus sebagai dosen penguji. 

4. Prof Dr. Yusnadi, MS., selaku dosen Pembimbing Akademik sekaligus 

sebagai dosen Penguji saya. 

5. Drs. Elizon Nainggolan, M.Pd sebagai dosen penguji. 

6. Bapak dan Ibu dosen Pendidikan Luar Sekolah yang telah membekali 

berbagai pengetahuan dan pengalaman yang mendukung penyusunan 

skripsi ini, serta pegawai di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Medan yang telah membantu proses pengurusan surat-

surat. 

7. Ibu Rosmidar selaku kepala sekolah SMK Istiqlal Delitua yang telah 

memberikan izin kepada saya untuk melakukan penelitian. 

8. Buat kak Surya, kak Lela, dan kak Anifa yang telah banyak membantu dan 

memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini, terutama dalam hal surat-

menyurat. 



9. Buat Amaku Tersayang Alm.Syamsul Bahri SP. Yang telah pergi 

meninggalkan kita semua. Kau adalah sumber inspirasiku, terima kasih 

banyak Amaku. 

10. Teristimewa buat Ine tercinta SarniWati S.Pd yang telah mengasuh, 

mendidik dan memberikan semangat moril dan materilserta do’a dan 

kasih saying sehingga penulis dapat meyelsaikan pendidikan hingga 

bangku kuliah. 

11. Buat adik-adikku Kinsiemi, S.Pd, dan Itonai Sinature. Terimakasih atas 

dukungannya selama ini juga buat Roni, Nora, Satria, Dedi, Eki, Eka 

berejenboh ken semangate. 

12. Buat sahabat-sahabataku Anggun, Rahmad, Rudi, Eba, Lia, Siti, Desi, 

Erni yang telah membantu banyak dan memberikan semangat dalam 

menyelsaikan skripsi ini 

13. Buat adik-adik stambuk Putri 07, Afni, Yuni kecil, Vinna, Setiady , Igun, 

Nawer, Rangga, Taufik, terutama buat Ika yang telah banyak membantu 

dalam menyelsaikan skripsi ini. 

14. Buat kereta satria F biru pemberian Alm. Amaku, berejen pedeh ngejulen 

koakungoros skripsiku sawahsiloni. Leptop Compaq yang juga pemberian 

Alm. Ama ku terimakasih banyak juga. 

15. Dan semua pihak yang telah banyak membantu peneliti mengucapkan 

terima kasih banyak. 

 Teristimewa kepada kedua orang tuaku yang sangat saya sayangi, ananda 

sampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya karena telah 

membimbing dan mendidik ananda sampai dewasa dengan penuh kasih sayang. 

Sehingga ananda dapat menyelesaikan pendidikan dan meraih cita-cita yang 

ananda impikan. Dan kepada adikku, terima kasih atas do’a, dukungan baik moril 

dan materil serta kasih sayang yang telah diberikan.  

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dengan segala 

keterbatasannya. Terimakasih. Wassalamualaikum Wr.Wb. 

 

       Medan,   Juni 2012 
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